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Inleiding 
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over wat 

er vanaf januari 2020 is gebeurd en in gang is gezet 

rondom de collectie patiëntervaringsverhalen. We 

berichten onder andere over: 

- Hoe de boeken en website gebruikt worden in 

onderzoek 

- Coronaverhalen 

- Nieuwe boeken 

- Symposium in het voorjaar van 2021 

 

Mocht u deze nieuwsbrief door willen sturen, dan 

graag. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief of 

heeft u juist geen interesse meer, mail dit dan naar: 

office.hcg@eshpm.eur.nl.  

 

ESHPM 
Samen met de denktank Patiëntervaringsverhalen 
denken we na over hoe de verhalen van patiënten 
een steviger plek kunnen krijgen in 
lotgenotencontact, onderzoek, onderwijs en de 
zorgpraktijk. Daartoe organiseren we volgend jaar 
ook een nieuw symposium om ervaringen met het 
gebruik van verhalen te delen en samen te bouwen 
aan Patiëntenwetenschappen.  
 

Ervaringsverhalen in onderzoek 
De patiëntervaringsverhalen worden gebruikt in 

twee nieuwe onderzoeken. Het eerste onderzoek 

betreft het evaluatieonderzoek van het ZonMw 

Actieprogramma Verward Gedrag. Het tweede 

onderzoek gaat over maatschappelijke integratie van 

mensen met een stoornis in het psychotisch 

spectrum. Binnen dit project staan de verhalen van 

patiënten centraal om zo hun ervaringen beter te 

begrijpen, en te leren hoe deze kunnen worden 

gebruikt voor lotgenotencontact en 

kwaliteitsverbetering van de zorg. 

 

Cijfers 
De website wordt nog steeds goed bezocht. 

Gedurende de afgelopen maanden waren er  

gemiddeld 1100 unieke bezoekers per dag. We 

hebben per maand ongeveer 30 ervaringsverhalen in 

boekvorm verwerkt, toegelicht en in de database 

opgenomen. In totaal staan er nu 5330 boeken op de 

site.  

Verder waren er op 31 augustus 2020 592 weblogs, 

425 Ego-documenten, 661 docu(dagboeken) en 520 

relevante websites te vinden op de website. 

 

De collectie is inmiddels verwerkt door de 

Universiteitsbibliotheek en de verhalen kunnen daar 

worden uitgeleend. Er zijn tot nu toe 159 boeken 

uitgeleend. 

 

Coronaverhalen 
De  waarde van patiëntervaringsverhalen komt ook 
naar voren tijdens de coronacrisis. Er was met name 
aan het begin van de coronacrisis veel interesse in de 
verhalen van coronapatiënten. In de media kwamen 
patiënten aan het woord en verschenen verhalen 
van nabestaanden die familieleden verloren aan de 
gevolgen van corona.  
 
Naast verhalen van diegenen die zijn getroffen met 
het coronavirus verschenen ook verhalen van 
mensen die vertellen over de impact van de 
coronacrisis, en de daarbij horende maatregelen.  
 
In een aflevering van het programma Danny op 
straat zoekt Danny Ghosen mantelzorgers van 
mensen met dementie op, en ziet de kijker hoe zij 
worstelen met het bezoekverbod van 
verpleeghuizen. 
 
Op de site wijencorona.nl zijn verhalen verzameld 
over hoe senioren de coronacrisis ervaren. De 
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initiatiefnemers van het project zijn Leyden Academy 
on Vitality and Ageing en stichting GetOud.   
 
Een eerste boek in de collectie dat ingaat op de 
ervaringen tijdens de coronacrisis is het boek De 
Lamme leidt de Blinde, geschreven door Niek van 
den Adel, die kampt met een dwarslaesie, en Joyce 
de Ruiter, die de syndroom van Usher heeft. 

 

 
 
Boeken 

Tijdens de coronacrisis is veel stil komen te liggen, 

maar de uitgave van nieuwe boeken echter niet! De 

collectie is ook het afgelopen jaar aangevuld met 

verschillende boeken en besprekingen, al deze 

boeken vindt u op onze site. Alle boeken van het 

afgelopen halfjaar zijn inmiddels ook verwerkt in de 

Universiteitsbibliotheek en daar te lenen. 

 

Uitgelicht: Artikelen 
We schreven een artikel over de waarde van 

geschreven patiëntenverhalen voor het tijdschrift 

Health Expectations:  

van de Bovenkamp, H., Platenkamp, C., & Bal, R. 

(2020). Understanding patient experiences. Health 

Expectations: an international journal of public 

participation in health care and health policy. 

 

Uitgelicht: Media / documentaires 

Samen 

Als filmproducent Kees Rijninks, de echtgenoot van 

filmmaker Carmen Cobos, gediagnosticeerd wordt 

met de ziekte van Parkinson, stort hun wereld in. Na 

maanden van verdriet, woede en ontkenning 

proberen zij nu de balans in hun leven terug te 

vinden. In 'Samen' volgen zij een jaar lang een groep 

ongeneeslijk zieke patiënten, hun partners en hun 

neuroloog. 

 

Deze documentaire laat zien welke impact Parkinson 

heeft op de patiënt en de partner. Lotgenoten 

spreken elkaar en delen elkaars gedachten. Ook 

wordt de kijker meegenomen in de spreekkamer van 

de arts met soms moeilijke gesprekken. 

 

Djordy  

Het leven was mooi, en toen was het ineens 

afgelopen. Djordy Latumahina, zijn vriendin 

Cherrisha en hun 2,5 jaar oude dochtertje werden in 

hun auto onder vuur genomen. Een vergissing, bleek 

later. Hij overleed, zij moesten door. De 

documentaire Djordy laat zien hoe moeilijk dat is. 

 

In deze documentaire vertellen nabestaanden over 

Djordy, zijn dood en hun leven na zijn dood. De 

vriendin van Djordy heeft blijvend letsel 

overgehouden door de kogel van het vuurwapen, en 

dit komt ook aan bod. 

 

Enige boeken en citaten: 
Jac Splinter, ja maar meneer ik doe ook maar mijn 

werk, duidelijke taal 2020. 
 

‘Je hebt drie soorten 
bureaucratische types: 

Type 1: Zij die de weg kennen 
en je door het moeras heen 

helpen. 

Type 2: Dan zijn er de mannen 
en vrouwen die de weg kennen 

en je zeggen: “Je hebt de 
verkeerde vraag gesteld!” Daar 
is nog wel wat tegen te doen. 
We geven in dit boek enkele 

tips. 
Type 3: Maar de allerergsten 

zijn die types die de weg 
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kennen, je meenemen het 
moeras in en dan, als je er 
middenin zit veranderen in 

types 2. 

ZO! De toon van dit boek is 
gezet!’ (p.1) 

 
 
Khalid Kasem, Abdelhak Nouri, Lebowski Publishers 
2020.  

‘’Ze denkt na over de toekomst 
van Abdelhak. Ze weet wat het 

betekent om iemand te 
verzorgen (…) Zo lang als ze zich 
kan herinneren draagt ze voor 
een belangrijk deel bij aan de 
verzorging van haar jongere, 

meervoudig gehandicapte 
broertje, maar toch gelden alle 

clichés: je weet pas echt wat 
ziekte is als een van je kinderen 

getroffen wordt.’’ (p.97-98) 

 
 
 
 
 
Hille en Peter Henk Steenhuis, Hongerklop, Uitgeverij 
van Oorschot 2020. 
 

 ‘’Sommigen gaan braken, 
anderen, zoals ik, ongezond 

veel sporten. Zo kom je niet op 
een hoger gewicht. Barbara zei 

ook dat het lastig is je 

bewegingsdrang onder controle 
te krijgen omdat je lichaam op 

zoek gaat naar eten als je 
ondergewicht hebt. Het lichaam 

gaat jagen, wordt als die 
oermens. (…) Soms heb ik 

zoveel honger en zin in eten, 
dat ik het liefste het papier van 

de reclameborden oppeuzel, 
omdat het er zo lekker uitziet.’’ 

(p.51) 

 
 
Claudia Durastanti, De Vreemdelinge, De Bezige bij 
2020.  

‘Ik kan heel goed begrijpen 
waarom ze ervan afzag hun 
haar privétaal op te leggen, 

want zelf heb ik lange tijd niet 
hardop durven praten: 

gebarentaal is theatraal en 
opvallend, je zet jezelf continu 

in de kijker. Gebarentaal maakt 
je meteen gehandicapt, terwijl 

je zonder gebaren gewoon 
overkomt als een wat verlegen, 
verstrooid meisje. Liplezend om 

te ontcijferen wat andere 
mensen zeiden, tot haar ogen 

en zenuwen het begaven; 
pratend met haar harde, hoge 
stem vol afwijkende accenten, 
leek ze meer een immigrante 

die de taal niet goed kende, een 
vreemdelinge.’ (p.17) 

 

 

 

Symposium 
In de voorjaar van 2021 organiseren we een 
symposium Naar Patiëntwetenschappen ! een 
vervolg op ons eerdere symposium uit 2018. Tijdens 
dit symposium willen we ervaringen uitwisselen over 
het gebruik en de waarde van verhalen en de 
bijdrage daarvan aan de patientenwetenschappen. 
In de volgende nieuwsbrief geven we meer 
informatie over de invulling van het symposium. 
 

 

Marc de Hond 
Marc de Hond heeft op verschillende momenten 
mooie en creatieve bijdragen geleverd aan het werk 
van de Stichting CCC en voor 
patientervaringsverhalen.nl. Met veel genoegen 
denkt Coleta terug aan de samenwerking met hem. 
We verwijzen ook graag naar het  indrukwekkende 
interview dat pas na zijn dood, op zijn verzoek, is 
geplaatst in de Volkskrant. Het was een genoegen 
om met hem samen te werken, zijn inbreng zal 
worden gemist.   
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Contact:  

Hester van de Bovenkamp, 

vandebovenkamp@eshpm.eur.nl  
 

Twitter: @patientervaring 
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